
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК 

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми 

 

 

Відомості про освітню програму, що акредитується 
 

Реєстраційний номер 

акредитаційної справи 

 
А-19-0197-142 

 

Назва ЗВО (ВСП ЗВО) 
 
 Львівський національний університет ім. Івана Франка  

 

ID ОП у ЄДЕБО 
 
 23043  

 

Назва ОП, рівень вищої 

освіти, галузь знань і 

спеціальність 

 
 ОП “Менеджмент соціокультурної діяльності ” другий 

(магістерський рівень)  

02 “Культура і мистецтво”  

028 “Менеджмент соціокультурної діяльності”  
 

Посилання на відомості про 

самооцінювання ОП 

 
  

 

Посилання на звіт експертної 

групи 

 

 

 

Пропозицію розглянуто та схвалено на засіданні галузевої експертної ради: 

 

Назва ГЕР 
02 “Культура і мистецтво”  

 

Дата засідання 16.12.2019 

№ протоколу № 9 

Доповідач Горбань Юрій Іванович 

 

 

 

  



1. Призначення висновку 
 

Цей експертний висновок складений галузевою експертною радою (ГЕР) Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

 

Розгляд акредитаційної справи ГЕР є однієї із стадій процедури акредитації, що проводиться 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти відповідно до Положення про 

акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 р. № 977, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 8 серпня 2019 р. за № 880/33851. 

 

Експертний висновок ГЕР складається на основі звіту експертної групи, що проводила 

акредитаційну експертизу, та зауважень ЗВО до нього. Він розглядається на засіданні ГЕР та 

схвалюється колегіально. Експертний висновок ГЕР разом з іншими матеріалами у 

подальшому розглядається на засіданні Національного агентства. 

 

 

  



2. Наявність або відсутність підстав для відмови в акредитації, не пов’язаних із 

відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми 

 

 

На думку ГЕР, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не 

пов’язаних із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми: 

 

<> наявні 

 

 <> виявлення у поданих для акредитації документах недостовірних відомостей; 

 

<> відмова ЗВО в допуску експертної групи до закладу вищої освіти під час виїзду на 

місце проведення експертизи, створення закладом вищої освіти перешкод для роботи 

експертної групи, інші протиправні або недобросовісні дії ЗВО, які унеможливили проведення 

акредитаційної експертизи; 

 

<> встановлення на підставі поданих документів та/або під час виїзду до закладу вищої 

освіти достатніх підстав вважати, що освітній процес за освітньою програмою не здійснюється. 

 

<> відсутні 

 

Обґрунтування: 

 ЗВО сприяв продуктивній роботі експертної групи згідно затвердженої програми; 

 У поданих для акредитації документах достатньо відомостей; 

 ЗВО надав всі потрібні документи, місце для роботи експертної групи; 

 Освітній процес за ОП Менеджмент соціокультурної діяльності здійснюється згідно 

з Законом України “Про вищу освіту” та Положення про організацію освітнього 

процесу у ЛНУ ім. І. Франка (№0-65 від 21.06.2018 р.) на достатньо високому рівні та 

спрямований на пошук напрямів удосконалення з урахуванням потреб ринку та вимог 

різних груп стейкхолдерів 

 

 



3. Підсумки роботи експертної групи та їх оцінка ГЕР 

 

У цьому розділі ГЕР надає оцінку підсумкам роботи експертної групи у контексті встановлених нею рівнів відповідності 

Критеріям. Якщо ГЕР вважає, що експертна група неправильно оцінила відповідність певному Критерію, вона має належним 

чином обґрунтувати це. 

 

 

Критерій Рівень 

відповідності 

(експертна 

група) 

Стислий підсумок аналізу 

експертної групи 

Рівень 

відповідності 

(ГЕР) 

Обґрунтування зміни рівня 

відповідності (якщо він 

відрізняється від визначеного 

експертною групою) 

Критерій 1. Проектування та 

цілі освітньої програми 

В Унікальність ОП, яка 

спрямована на підготовку 

менеджерів соціокультурної 

діяльності, що має стратегічне 

значення для Львівського 

регіону;  

практична спрямованість ОП та 

особистісно орієнтований підхід 

до навчання здобувачів за ОП;  

врахування досвіду кращих 

вітчизняних та іноземних 

практик при розробці ОП.  
Недостатньо чітко визначено 

унікальність ОП в рекламних 

матеріалах та на сайті 

факультету та ЗВО, що 

частково пояснює проблеми з 

відсутністю набору здобувачів 

на ОП у 2019 році. 

Доцільно активізувати 

рекламну кампанію та 

конкретизувати унікальність 

ОП для абітурієнтів з 

В  



урахуванням пропозицій 

стейкхолдерів і сучасних 

тенденцій ринку праці, що 

підвищить привабливість ОП 

для потенційних абітурієнтів. 

Критерій 2. Структура та зміст 

освітньої програми 

В Високий рівень можливості 

отримання навичок soft skills за 

рахунок практичної складової 

ОП та активної роботи 

студентського самоврядування; 

прозора та доступна процедура 

вибору здобувачами 

вибіркових дисциплін та 

формування індивідуальної 

траєкторії навчання студентів; 

наявність силабусів в рамках 

ОП. 

Рекомендується впровадити 

елементи дуальної освіти в 

рамках ОП, оскільки існує 

велика зацікавленість 

роботодавців та готовність їх до 

співпраці зі здобувачами; 

доцільно ретельно 

проаналізувати та переглянути 

матрицю відповідності 

програмних компетентностей 

компонентам ОП та матрицю 

забезпечення програмних 

результатів навчання 

відповідними компонентами 

ОП. Оскільки програмний 

результат навчання має більш 

В  



реалістично бути розподілений 

за змістом ОП. 

Необхідно передбачити 

курсовий проект (роботу) з 

однієї з профільних дисциплін 

НП (наприклад, з дисципліни 

«Менеджмент соціокультурної 

діяльності»), що значно краще 

сприятиме досягненню цілей та 

програмних результатів 

навчання. 

Критерій 3. Доступ до 

освітньої програми та визнання 

результатів навчання 

В Основні положення та правила, 

що регламентують доступ до 

освітніх програм та визнання 

результатів навчання є 

доступними, прозорими та 

зрозумілими, враховують 

особливості ОП; 

існує Положення про 

академічну мобільність ЛНУ, 

яке дозволяє враховувати 

результати навчання в інших 

ЗВО, в тому числі іноземних; 

враховуючи сучасні вимоги 

ЛНУ намагається активно 

впроваджувати елементи 

неформальної освіти у 

навчанні, зокрема розроблено 

Тимчасовий порядок 

визначення результатів 

навчання, здобутих у 

неформальній та інформальній 

освіті, попередньо розглянутий 

В  



на Вченій раді університету 

27.11.2019 р; 

для вдосконалення системи 

набору та поліпшення ситуації з 

вступом до ОП в ЛНУ створено 

Центр маркетингу та розвитку 

(Положення про Центр 

затверджено Вченою радою, 

протокол №73/9 від 04.09.2019 

р. та введено в дію наказом 

ректора №0-112 від 04.09.2019 

р.), якій займається 

моніторингом та вивчає попит 

на ОП. 

Відсутність набору на ОП у 

2019 році, що частково 

пояснюється обмеженими 

можливостями вступу на ОП 

бажаючих з інших 

спеціальностей, а частково 

низьким рівнем 

поінформованості потенційних 

здобувачів про унікальність та 

особливості нової ОП 

Менеджмент соціокультурної 

діяльності, що реалізується в 

ЛНУ. 

Рекомендується ввести зміни 

до Правил прийому до ЛНУ на 

2020 рік, зокрема зняти 

обмеження перехресного 

вступу для випускників інших 

спеціальностей; 

доцільно впроваджувати 

академічну мобільність для 



здобувачів ОП та надавати 

можливість стажування в 

іноземних ЗВО. 

Критерій 4. Навчання і 

викладання за освітньою 

програмою 

В В ЛНУ чітко виражений 

студентоцентрований підхід в 

навчанні за ОП, який 

підтверджується як 

результатом проведеного в 

університеті моніторингу, так і 

під час зустрічі зі здобувачами 

вищої освіти та студентським 

активом. Студенти залучені до 

наукових досліджень, активно 

співпрацюють в рамках ОП з 

іноземними ЗВО. 

За результатами проведеного в 

ЛНУ опитування здобувачів 

було виявлено, що рівень 

задоволеності студентів за 

критеріями - методи 

проведення навчальних занять, 

структура навчальних 

дисциплін, форми поточного 

контролю знань студентів, 

можливість спілкування з 

викладачами, професійна 

компетентність, проведення 

практик. становить більше 50%, 

але не виключає необхідності 

вдосконалення навчання і 

викладання за ОП. 

В  

Критерій 5. Контрольні заходи, 

оцінювання здобувачів вищої 

В Форми підсумкових і поточних 

контрольних заходів 

дозволяють комплексно 

В  



освіти та академічна 

доброчесність 

оцінити результати навчання 

здобувачів вищої освіти та є 

зрозумілими для останніх; 

чітка та зрозуміла процедура 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів. 

Існує необхідність 

вдосконалення практичної 

реалізації процедури 

академічної доброчесності для 

другого магістерського рівня за 

ОП. 

Критерій 6. Людські ресурси В Освітню програму 028 

Менеджмент соціокультурної 

діяльності, яка має 

міжгалузевий характер 

(управлінську, економічну та 

культурно-мистецьку 

складову), забезпечують 

висококваліфіковані викладачі 

з різних відповідних галузей 

наук. 

В групі забезпечення ОП є 

практикуючі викладачі, відомі 

діячі культури та мистецтва, які 

на постійній основі проводять 

заняття та майстер-класи для 

здобувачів вищої освіти. 

В умовах унікального 

соціокультурного простору 

Львова до навчального процесу 

систематично залучаються 

відомі випускники, фахівці-

В  



практики та провідні експерти 

галузі культури. 

Випускова кафедра має велику 

кількість угод з роботодавцями, 

що свідчить про попит на ринку 

праці на фахівців даної 

спеціальності. 

Процедури підвищення 

кваліфікації викладачів чітко 

визначені, існує план 

підвищення кваліфікації. 

Сформована ефективна система 

стимулювання викладацької 

майстерності, яка функціонує 

на основі відповідних 

положень. 

Педагогічна практика 

викладачів, що забезпечують 

реалізацію ОП, за кордоном, в 

університетах Європи та 

Америки, що сприяє їхньому 

професійному зростанню та 

свідчить про їх високий рівень 

фахової компетентності. 

Відсутність публікацій 

науково-педагогічного 

персоналу, який належить до 

групи забезпечення ОП у 

наукометричних базах Scopus, 

Web of Science. Рекомендується 

активізувати роботу по 

підготовці наукових робіт для 

публікації у відповідних 

наукометричних виданнях. 



Співпраця з роботодавцями має 

переважно локальний місцевий 

характер. З огляду на це 

доцільно розширити географію 

співробітництва кафедри зі 

стейкхолдерами та посилити 

співпрацю з існуючими 

роботодавцями, ширше 

залучати їх до навчального 

процесу. 

Оскільки залучення провідних 

фахівців-практиків до 

навчального процесу 

відбувається на громадських 

засадах, необхідна розробка 

механізмів матеріального 

стимулювання запрошуваних 

провідних спеціалістів, які, в 

такому випадку, зможуть 

ширше залучатися до реалізації 

ОП. 

З огляду на те, що стажування 

викладачів ОП за кордоном 

відбувається, в більшій мірі, на 

засадах індивідуальних 

контактів, необхідно 

активізувати роботу 

міжнародного співробітництва 

на рівні університету для 

забезпечення мобільності 

викладачів через, наприклад, 

програму Erasmus+, грантові 

угоди, тощо 



Критерій 7. Освітнє 

середовище та матеріальні 

ресурси 

В Наявна інфраструктура; 

доступ до мережі Інтернет; 

високий рівень матеріально-

технічного забезпечення ОП; 

вільний доступ здобувачів та 

викладачів до інформаційних 

ресурсів ЗВО, факультету, 

кафедри. 

Рекомендуємо звернути увагу 

на рівень задоволення 

здобувачів вищої освіти за ОП 

освітньою, організаційною, 

інформаційною, 

консультативною та 

соціальною підтримкою та 

провести окреме опитування в 

рамках ОП, а не всього 

університету. 

В  

Критерій 8. Внутрішнє  

забезпечення якості освітньої 

програми 

В Існує розуміння керівництва 

ЗВО, факультету, кафедри 

необхідності підтримання рівня 

якості освіти, проводиться 

постійний моніторинг рівня 

якості освіти (2 рази в рік), 

створено Центр якості освіти, 

який займається питаннями 

оцінки якості освіти ОП. 

Як передову практику можна 

відзначити, що розроблено 

проект Положення про систему 

внутрішнього забезпечення 

якості у ЛНУ, який передбачає 

створення єдиного показника - 

Індикатора - це орієнтований 

В  



показник, який надає змогу 

певною мірою визначити 

(виміряти) забезпечення якості 

освіти (якісні та кількісні 

характеристики) та відображає 

її зміну у динаміці. 

Не надано документального 

підтвердження, що роботодавці 

дійсно впливали на процедуру 

забезпечення якості ОП. 

Критерій 9. Прозорість та 

публічність 

В Достатньо інформативний, 

яскравий та динамічний сайт 

університету. 

Правила і процедури, що 

регулюють права та обов‘язки 

всіх учасників освітнього 

процесу, є чіткими, 

зрозумілими та доступними для 

них 

Створення у 2019 році Центру 

маркетингу та фандрайзингу з 

метою, зокрема, підвищення 

рівня прозорості і публічності 

діяльності Університету. 

На сайті університету та на 

сайті випускової кафедри 

майже відсутня інформація 

щодо особливостей та 

унікальності даної ОП, що 

обмежує інформованість 

абітурієнтів та інших груп 

стейкхолдерів про ОП. 

Рекомендується активізувати 

рекламну компанію ОП, 

В  



зробивши акцент на її 

унікальність, сильну практичну 

складову, регіональний і 

міжгалузевий характер, а також 

залучивши до її популяризації 

здобувачів вищої освіти, 

активніше використовувати 

соціальні мережі. Відсутність 

силабусів на сайті випускової 

кафедри. 

Критерій 10. Навчання через 

дослідження 

- -   

 

 

 

 



4. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми 

 

У цьому розділі на основі звіту експертної групи та висновків ГЕР резюмуються 

рекомендації стосовно подальшого удосконалення освітньої програми, включаючи пропозиції 

щодо усунення виявлених під час акредитації недоліків. 

 

 

Освітня програма є актуальною та збалансованою у контексті врахування сучасних вимог 

ринку праці та інтересів стейкхолдерів.  

Рекомендовано: 

1. Впровадити елементи дуальної освіти в рамках ОП, оскільки існує велика зацікавленість 

роботодавців та готовність їх до співпраці зі здобувачами; 

2. Проаналізувати та переглянути матрицю відповідності програмних компетентностей 

компонентам ОП та матрицю забезпечення програмних результатів навчання відповідними 

компонентами ОП. 

3. Активізувати роботу з підготовки наукових робіт для публікації у виданнях, що 

індексуються у наукометричних базах даних. 

4. Розширити географію співробітництва кафедри зі стейкхолдерами та посилити співпрацю 

з існуючими роботодавцями, активніше залучати їх до навчального процесу. 

5. Розробити механізми матеріального стимулювання запрошуваних провідних спеціалістів, 

які, в такому випадку, зможуть активніше залучатися до реалізації ОП. 

6. Активізувати міжнародне співробітництво на рівні університету для забезпечення 

мобільності викладачів через, наприклад, програму Erasmus+, грантові угоди, тощо  

7. Надавати інформацію на сайт університету та на сайт випускової кафедри щодо 

особливостей та унікальності даної ОП, зробивши акцент на сильну практичну складову, 

регіональний і міжгалузевий характер, а також залучивши до її популяризації здобувачів 

вищої освіти, активніше використовувати соціальні мережі.  

 

 

  



5. Підсумки 

 

Виходячи із викладеного, галузева експертна рада рекомендує Національному агентству 

прийняти рішення про: акредитацію освітньої програми  «Менеджмент соціокультурної 

діяльності» другий (магістерський рівень), Галузь знань – 02 Культура і мистецтво, 

спеціальність  028 Менеджмент соціокультурної діяльності Львівський національний 

університет ім. Івана Франка 

 

<> акредитацію ОП з визначенням «зразкова» 

 

<•> акредитацію ОП 

 

<> умовну (відкладену) акредитацію ОП 

 

<> відмову в акредитації ОП 

 

 

 

 

В.о. голови ГЕР        Олена Воскобойнікова-Гузєва 

 


